
 מערך אונליין:

 דקות של התארגנות טכנית. להסביר על המצלמה, המיקרופון... 10קחו בחשבון 

 פירוט שם המשחק

  תיאום ציפיות לגבי התנהלות הקבוצה -סטינג

 דקות 3/5 -משחק הכרות

 היכרות
 כל אחד אומר את שמו + מה הדבר הראשון שעשיתי הבוקר/אם הייתי חיה הייתי/ מאכל אהוב

 דקות 15סה"כ  -משחקים 2-3בחרו  -חימום  משחקי

 מספרים בקול - 21
. החוקים: ברגע ששניים ספרו יחד הספירה מתאפסת, כולם 21עד  1סופרים מ -רק בקול 21כמו 

 חייבים להשתתף. 

 "כן בכיף"
רשמו בצ'אט את סדר הדוברים במשחק זה, או תנו לכל אחד מספר שעליו לזכור )וגם לזכור 

המנחה מתחיל: בואו כולם נגרד בראש. כולם עונים "כן בכיף"  פחות מומלץ(. -שאחריואת מי 
 .ועושים את מה שנאמר.. וכך הלאה

 שאלות לפי א"ב
רשמו בצ'אט את סדר הדוברים במשחק זה, או תנו לכל אחד מספר שעליו לזכור )וגם לזכור 

כל אחד בתורו שואל את זה שאחריו שאלה שמתחילה באות  פחות מומלץ(. -את מי שאחריו
 הראשונה של השם שלו. המנעו משאלות "כן, לא". 

 אסוציאציות עיוורות
הראשון אומר מילה, כל דבר. והבא אומר אסוציאציה וכך ממשיך. שלב שני אותו בסבב.  -שלב הראשון

  .חדשות()עם אסוציאציות מצלמות כבויות – דבר עם עיניים עצומות

 סבב תירוצים

המנחה מתחילה: למה הכנה למשחק: לרשום סדר דוברים בצ'אט, אחרת הולכים לאיבוד... 
כי בדיוק התיישבתי להכין אותם, והבא  -לא הכנת שיעורים? הבא בתור מתחיל משפט של תירוץ 

הלאה...  בתור ממשיך ואז נכנס חייזר גדול לחדר, והבא ולקח את המחברת שלי לחללית שלו וכן
 להאזין למה שהאחרים אמרו, ואז להקצין להשתעשע להקליל

 נאום הפוליטיקאי
כל אחד בתורו נושא   הכנה למשחק: לרשום סדר דוברים בצ'אט, אחרת הולכים לאיבוד...
 "נאום" על מה הוא עשה היום ובסוף כל משפט הקבוצה מוחאת כפיים. 

 מוחאת כפיים...הקבוצה  –דוגמה: "היום צחצחתי שיניים" 



 סיפור בהמשכים
כל אחד אומר משפט. מי  הכנה למשחק: לרשום סדר דוברים בצ'אט, אחרת הולכים לאיבוד...

שאחריו )לפי הסדר שנכתב בצ'אט( ממשיך אותו לפי מה שעולה לו בראש כך שנוצר סיפור 
 בהמשכים. אפשר לעשות שני סבבים

 דקות 5דקות. סה"כ  2.5סבבים של שני  -חדרים( 3-סמול טוק בזוגות )חלוקה ל

 משחקים 2בחרו  -דקות 15-20-משחקים נוספים

 על לוח לבן -מי בא למסיבה

רצוי כאשר סדר הדוברים יירשם בצ'אט.  .WHITEBOARD -המשחק יתנהל על הלוח הלבן
 למנות מישהו אחד שירשום בכל סבב או שכל אחד ירשום את המילה שלו אם "נכנסה למסיבה".

 בצבע אחר. -אפשר להחליט גם שמילים שלא נכנסו ירשמו
סוס. כל אחד מהמשתתפים אומר מילה. אם היא עומדת בחוקיות -המנחה בוחר מילה , למשל  

נכנס  -שהמנחה חשב עליה הוא "נכנס למסיבה" והמילה שלו "נכנסת למסיבה" . למשל תות 
לקרוא גם מהסוף. ואז עוברים למסיבה כי החוקיות שמנחה חשב עליה היא מילים שאפשר 

למשתתף הבא. ממשיכים עד שעולים על החוקיות. מי שיודע מה החוקיות פשוט אומר אותה 
 ומשחק נגמר . אפשר לתת למשתתפים לבחור חוקיות ולהתחיל סבב חדש.

 "אתה צודק בוב"

את המשפט שלו שני שדרנים בערוץ הקניות מוכרים מוצר) וילון/פאה /עמוד וכו'( כשכל אחד מתחיל 
ב"אתה צודק בוב" ומוסיף על מה שזה שלפניו אמר. חשוב לשים לב לא לבטל את מה שאמרו אלא להוסיף 

 ."......"כן ו

 

 בני מוכר בננות בבולגריה

למצוא שם של אדם, שם של מוצר/שירות  משתתף מכריז על שם של מישהו ואות, על אותו משתתף
 :שאפשר לקנות ושם של מקום באות שהוכרזה ולשבץ אותם במשפט
X מוכר X ב X 
 
 :כך לדוגמה, הוכרזה האות ב', המשתתף יכול לומר
 .בני מוכר בננות בבולגריה
 

וכך הלאה עד שנמאס בא בתור להכריזלא מצליח )תוך כמה שניות( הוא האם הוא  ... 

 



 עיתונאיםמסיבת 

 מתנדבים עומדים מול "הקהל".  4
 3מתנדבים.  3בקבוצה בוחרים דמות )בר רפאלי, דונאלד טראמפ, יאיר נתניהו...(.מבקשים 

ראשית(. ה"קהל"/המנחה שואל את הדמות שאלה -המתנדבים הם הדמות )כמו מפלצת תלת
לושה מרכיבים והיא עונה. לכל אחד מותר לענות מילה אחת בלבד בתורו. כך ביחד כל הש

שימו לב לרשום בצ'אט/על הלוח הלבן את סדר הדוברים שהתנדבו או להגיד להם תשובה. 
 בע"פ ושיזכרו את הסדר.

 גב אל גב

 יש דקה להסתכל אחד עלזוג באונליין. המנחה מכריז על זוג. ל 
 מכבים מצלמות. השני  ולזכור כמה שיותר פרטים לאחר מכן הם 

 .ואז הם צריכים להגיד את כל הפרטים שהם זוכרים
אפשר גם לעשות כתחרות: המנצח הוא זה שזכר הכי הרבה 

  .פרטים על בן/בת זוגו

 

 עם יציאה מהחדר -דירוגים

 .אחד המשתתפים יוצא החוצה
10-1הקבוצה חושבת על מספר כלשהו בין  . 

9למשל, הקבוצה חשבה על " " 
אחד מהמשתתפים עם קטגוריה כשהמשתתף חוזר הוא פונה לכל . 

"סדרת טלויזיה -למשל ". 
10-1בסולם של  9על המשתתף להגיד את הסדרה שלדעתו היא  . 
 .וכך הלאה, עד שהמשתתף מרגיש שהוא יודע

 
שאלות לקבוצה וכו 5ניחושים, או עד  2אפשר לקבוע שיש  ' 

 



 סבתא תרזה

. על מה החליקה?. 3. מי החליקה? 2. סבתא תרזה החליקה על בננה. 1ארבעה דוברים.  -סבתא תרזה 
 . החליקה על בננה צהובה! 4

)באונליין, רשמו את סדר המשפטים בצ'אט ואמרו  בשורה  "על הבמה"עומדים ארבעה משתתפים 
 למשתתפים איזה מספר הם בסדר(. 

הדובר הראשון, זה שאומר "סבתא תרזה החליקה על  .לפי מיקומוכל אחד בתורו אומר את המשפט שלו 
בננה" קובע את הסגנון שבו ייאמר המשפט של כולם. למשל ערס, זמר אופרה, מבטא רוסי או אחר, רובוט 

עובר להיות  1סדר )דובר וכו. ואז כולם צריכים להגיד באותו סגנון כפי שהראשון הכתיב. אחר כך מחליפים 
 (.3עובר להיות  4ודובר  2עובר להיות  3, דובר 1עובר להיות  2, דובר 4דובר 

 סבבים לכל קבוצה ולכל אחד תהיה ההזדמנות להיות הראשון שמכתיב 4. כך שיהיו 

 אמת או שקר

כל אחד חושב על שני משפטים אחד אמיתי והשני שקרי. למשל לחתול שלי קוראים חיים) אמיתי(, יש לי 
 .כולם צריכים להצביע עבור מה שלדעתם הוא המשפט הנכוןאלרגיה לשוקולד )שקרי(. 

 באונליין: אפשר לכתוב בצ'אט את המשפטים או להצביע בצ'אט.
  אפשר להרחיב על משפט האמתמחליטים לפי רוב קולות והדובר צריך לאשר או לתקן. 

 עם יציאה מהחדר -על הלוח הלבן -מילה מסובכת

המנחה  .(PUT ON HOLD -מישהו אחד יוצא מהחדר )המנחה מוציא ע"י בחירת משתתף 
בוחר מילת "פסיכומטרי" בעברית, שסביר שהרוב לא מכירים. הוא אומר למשתתפים שנשארו 

בחדראת הפירוש. בסבב, כל משתתף ממציא פירוש למילה ורק אחד מקבל להציג את את 
 הפירוש האמיתי

י אמר את הפירוש האמיתי של המילה . כל אחד בתורו אומר את הפירוש מי שיצא צריך לנחש מ
 שלו )רשמו סדר דוברים בצ'אט( אפשר להגדיר עד שני ניחושים.

 מאגר מילים:
ת -מרפסת.  אספקלריה -אכסדרה  סֶּ ָבָרה -ראי/מראה.  כֶּ סיר לילה.   -מסננת.  ָעִביט -שמיכה.  כְּ

ָנס לוִגין -קּורְּ ַבר שעון.  -פטיש.  אורְּ ָיה -ֲחַברְּ מוט בקצה העגלה  –זנב הכבשה.  ָיצּול  –מנומר.  ַאלְּ
חּוָפה ב  –צליל הגלים.  לערות  –צב.  ּדִכי  -אליו נקשרת הבהמה.  ַשלְּ גֶּ ּגּוש  –למזוג מים.  רֶּ

ָרן ָרד  -ֲאָדָמה.  סודְּ ֵדי שְּ ָמא –קלסר.  ִבגְּ רּוזְּ ָעָדה -צעיף. טוזיג -ַמִּדים.  פְּ צְּ תכשיט.  -פיקניק.  אֶּ
פאה  –שידה, ארונית.קפלט  –חדר קטן.קמטר  –סכין לחיתוך בשר, קיטון  –קופיץ 

שנאה,  –חבל לרתימת בהמה לעגלה.משטמה  –סגור.מוסרה  –מזבלה.מוגף  –נוכרית.מדמנה 



אדום עז, שני, ארגמן,  –עצמאי, ריבוני, אוטונומי.סיקרה  –המולה.סוברני  –איבה.סאון 
 חטטן. –כתר, עטרה.נקרן  –דבש.נזר  –אגרוף.נופת  מכת –חכלילי.סנוקרת 

 
  

 על הלוח הלבן -קונטקט

 מטרת המשחק: לגלות מילה נבחרת.
מהלך: בחר מילה )רצוי ארוכה( ואמור למשתתפים את האות הראשונה. על המשתתפים למצוא 

אם מישהו מילים המתחילות באות זו )ע"מ להשיג אותיות נוספות( ולתת ביניהם הגדרות למילים. 
חושב שיודע פרוש של הגדרה מסוימת הוא אומר למי שנתן את ההגדרה "קונטקט!" ואז יחד הם 

ואומרים את המילה. אם הם אכן חשבו על אותה מילה ואמרו אותה יחד, עליך  3, 2, 1סופרים 
לתת להם את האות השנייה של המילה שבחרת. בשלב הבא עליהם למצוא מילים שמתחילות 

 כאשר מטרתם לגלות את המילה. והשנייה ונהבאות הראש
דוגמא למהלך משחק: המדריך חשב על המילה "אנדרלמוסיה" ואמר לחניכים "א'" ( אחד 

החניכים חשב על המילה "ארון" ואמר בקול "שמים בו בגדים" חניך שני הבין שמדובר ב"ארון" 
ותן אות שיניה "נ'". חניך ואומרים "ארון". המדריך נ 3ואומר "קונטקט!" יחד הם סופרים עד 

שלישי חשב על "אנמיה" ואמר "מחלה שנגרמת מחוסר ברזל בדם". חניך אחר אמר "קונטקט!" 
 רצוי לרשום את האותיות שבהם זכו בצ'אטוהנה הם זכאים לקבל אות נוספת. 

NEVER 

ה, רשמו את סדר הדוברים בצ'אט. כל אחד בתורו מכריז על משהו שהוא אף פעם לא עש -הכנה 
למשל "אף פעם לא עליתי על האנקונדה", "אף פעם לא נשמתי מים מהאף)בים,בריכה(", "אף 

 פעם לא שברתי עצם בגוף" וכו'.
כולם מתחילים בידיים סגורות בצורת אגרוף וכל  -כל מי שכן עשה את אותו דבר מרים אצבע 

 פעם שמישהו אומר שהוא לא עשה והם כן עשו הם פותחים אצבע אחת.
להגיד את  -הקבוצה בוחרת: דוגמאות למשימות -ותח יד שלמה מקבל משימה. משימות מי שפ

הא'ב' מהסוף להתחלה,   לשתף סירטון / שיר / תמונה שאוהבים בצ'אט, להעביר דמות 
מפורסמת בפנטומימה לקבוצה )למשל ספיידרמן/ בוב ספוג וכו'(, לזמזם שיר מוכר לקבוצה עד 

 עם מישהו מהקבוצה... 3ומספרים עד  שינחשו מהו, לעשות אבן נייר



 הרוצח

הוא  -מתנהל כרגיל ,כאשר הרוצח נבחר בצ'אט אישי. כלומר, המנחה כותב לכל אחד צ'אט אישי
שולח לכולם "לא רוצח" ורק לרוצח הוא שולח "אתה הרוצח". כל מי שיוצא מהמשחק )נרצח ע"י 

 סוגר את הוידאו )יכול עדיין להקשיב(  -רוצח או העיירה(
 

 


